
INVITAȚIE 

Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) vă invită să participați în calitate de PARTENER la 
CONFERINȚA NAȚIONALĂ “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Implementarea trasabilității 
deșeurilor de ambalaje în conformitate cu Legea nr.31/2019 (privind OUG 74/2018) și Ordinul nr. 1271/2018 și nr. 
1362/2018 (privind OTR),”, eveniment dedicat dezbaterilor cu privire la noutățile legislative în domeniul gestionării 
deşeurilor și a serviciilor publice la nivel național. 

Pentru a face faţă provocărilor actuale şi viitoare este necesară o schimbare radicală  privind gestionarea deșeurilor, 
fiind necesară pregătirea personalului specializat la nivelul ADI-urilor, UAT-urilor și Consiliilor Județene având scopul 
de a atinge țintele de deviere de la depozitare a deșeurilor municipale, prin reducere, reciclare  reutilizare, 
compostare, concasare, valorificare energetică precum și alte metode inovative de tratare a deșeurilor. 

Cunoscând interesul dumneavoastră faţă de tematica abordată, vă provocăm să analizăm împreună cu invitații 
următoarele aspecte de interes pentru România: 
• Situația actuală în  managementul integrat al deșeurilor
• Monitorizarea și gestionarea SMID-urilor de la colectare, transport, sortare, tratare până la depozitare
• Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări legislative în domeniul deșeurilor

reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr.
1362/2018(privind OTR) 

• Soluții de dezvoltare și completare a SMID-urilor (prin finanțări POIM , ADI , U.A.T. si P.P.P.)

INVITAȚI: Ministerul Mediului (MM), Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP), Ministerului 
Fondurilor Europene (MFE), Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(ANRSC), Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), Agenția Națională pentru Protecția Mediului (ANPM) , Garda 
Națională de Mediu (GNM), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociația Orașelor din 
România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Asociația Municipiilor din România (AMR) 

Luând în considerare cele de mai sus, ne exprimăm convingerea că atât temele propuse spre dezbatere cât și prezența 
experților în domeniu vor suscita interesul companiei pe care o reprezentați pentru a participa  în calitate de 
PARTENER la acest eveniment.  

Evenimentul se va desfășura în data de 21 Februarie 2019 începând cu ora 10.00, la Hotel Phoenicia, sala BUCURESTI, 
Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti 

ORGANIZATORI: Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI), Revista INFOMEDIU EUROPA, Asociația 
BRAINSTORMING,  Asociatia Terra Mileniul III 

Vă așteptam cu drag, 

Cu deosebită consideraţie, 
Gabriel MOICEANU  Stere CREȚU 
Președinte FADI Redactor Șef Infomediu Europa 

*Documente ataşate: draft program eveniment,  formular participare, formular cazare



PROGRAM* 

9:30-10.00  Wellcome coffee, Înscrierea participanților 

10.00–11.00 Cuvânt de deschidere  

Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI)
Gratiela Leocadia GAVRILESCU** - Viceprim-ministru, Ministrul  Mediului
Nicolae TUDOSE** - Secretar de Stat, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Bogdan Petru ALEXA** - Presedinte Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
Oana ARAT ** - Director General Adjunct - Ministerul Fondurilor Europene,

Moderator Stere CREȚU    - Redactor șef Infomediu Europa

11.30 - 12.00  Modul I - Situatia actuala in  Managementul deseurilor Monitorizarea si gestionarea SMID-
urilor de la colectare, transport, sortare, tratare pana la depozitare 

Speakeri 

- Gabriel MOICEANU - Președinte, FADI
- Bogdan Petru ALEXA** - Presedinte Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
- Cosmin TEODORU** - Director General - Ministerul Mediului

12.00 – 13.30  Modul II - Asigurarea trasabilitatii deseurilor prin implementarea noilor reglementări 
legislative în domeniul deșeurilor reciclabile și deșeurilor de ambalaje - Legea nr.31/2019(privind OUG 
74/2018) ,Ordinul 1271/2018 și Ordinul nr. 1362/2018(privind OTR) 

Speakeri 

- Cosmin TEODORU** - Director General - Ministerul Mediului
- Bogdan Petru ALEXA** - Presedinte Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
- Cornel BREZUICA** - Presedinte – Administratia Fondului pentru Mediu
- Liliana NICHITA -Director, FADI

13:30-14:30 – Masa de prânz 

14.30 - 17.30       Modulul III – Masă rotundă – Proceduri pentru asigurarea trasabilității deșeurilor de 
ambalaje din deșeurile municipale precum și a fluxurilor financiare între actori responsabili. Realizarea 
conceptului de procedură unitară la nivel național 

Participanți – reprezentanți ADI, UAT, Operatori de Colectare și Transport, Operatori Stații de Sortare, Reciclatori, 
Producători și Importatori, Administratori Depozite Municipale, OTR, Ministerul Mediului(AFM, ANPM, GNM) 
Moderator – Gabriel MOICEANU - Președinte, Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) 

19.00 – 22.00 – Green Network Business Dinner si festivitatea de decernare a Premiilor Revistei Infomediu 
Europa - GREEN POWER  |  GREEN TECHNOLOGY  | PRIMĂRIA VERDE | OMUL VERDE | PREMIUL ECOATITUDINE  |  

PREMIUL „INFOMEDIU EUROPA” 

*Program ce urmează să fie confirmat  /  ** Prezenta în curs de confirmare



Formular de Participare 1B 

Numele organizaţiei ………………..…………………………………...................................................... 

Organizaţia: Adm. Centrală    Adm. locală   Regie sau Soc. Com.  Altele  

Adresa …………………………………………….…………………………………………..………. 

Cod Poştal ……………. Localitatea ………..……………….………… Judeţul ……..………………...…... 

C.U.I. ………………...……, J/…../……/…………......…… Cont IBAN………………………………….............………… 

Banca …………………….……… 

REZERVARE CONFERINTA:____persoane respectiv: 

Nume si prenume____________________________________, Functia……………….. 

Nume si prenume____________________________________, Functia……………….. 

Nume si prenume____________________________________, Functia……………….. 

Nume si prenume____________________________________, Functia……………….. 

Fişa de înscriere se va transmite însoţit de ordinul de plată pe adresa de e-mail:

c.butnaru@managementuldeseurilorarges.ro înainte de data de 15.02.2019 dupa care veti primi  factura

proforma. Dupa achitarea proformei va rugam sa ne transmiteti o copie dupa OP,pe aceeasi adresa de e-mail.. Dupa data
de 15.02.2019 se mai accepta inscrierea la conferinta doar in limita locurilor disponibile

Cost participare conferinta/persoana - 868 RON - bifati aici

Cost participare Green Network Business Dinner/persoana - 464 RON - bifati aici

Asociatiile de Dezvoltare Intercomunitara au reducere de 50% din valoarea taxei de participare. 
Unitatile Administrativ Teritoriale(UAT)  au reducere de 25% din valoarea taxei de participare. 

Reducerea nu se aplica pentru Green Network Business Dinner 

Contravaloarea serviciilor conferinta se achită prin banca catre FEDERATIA ASOCIATIILOR DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA cu obiect de activitate managementul integrat al deseurilor  in contul RO 93PIRB 0303 7735 1100 1000 
la First Bank ,Agentia Pitesti 3 Gavana. 

CONDIŢII DE ANULARE A ÎNSCRIERII: 
Numai scrisorile de anulare transmise prin poştă înainte de 15.02.2019  vor permite rambursarea a 50% din taxele de 
înscriere. După această dată rambursarea nu mai este posibilă. Vor fi luate în considerare numai formularele semnate şi 
ştampilate.  

NOTĂ: Semnarea Formularului de Participare reprezintă angajamentul solicitantului pentru participarea la Conferința 
Naționala “Aplicații practice în managementul integrat al deșeurilor. Implementarea trasabilității deșeurilor de ambalaje 
în conformitate cu Legea nr.560/2018(privind OUG 74/2018) și Ordinul nr. 1362/2018 (privind OTR)”, ţine loc de contract 
între părţi și reprezintă acordul explicit pentru folosirea oricaror informatii cu caracter personal, ce vor fi folosite la 
elaborarea contractelor si la emiterea documentelor fiscale, conform regulamentului 2016/679/UE 

Data ………………….. Semnătura și ștampila ………………………… 



FORMULAR CAZARE 
Cazarea se poate realiza la Hotel Phoenicia,  Bulevardul Alexandru Serbanescu, Nr. 87, Sector 1, Bucuresti 

Tipul 
camerei 

Tarif special 
(€uro)/noapte 

20.02.2019 21.02.2019 22.02.2019 Nr cam. 

Single 
standard 

67 € 

Single 
premium 

73 € 

Double 
standard 

77 € 

Double 
premium 

83 € 

Tariful de cazare este exprimat in euro/noapte/camera si include TVA, taxa de oras si mic dejun. 

Printre facilitatile hotelului de care va puteti bucura amintim: Lobby Bar, Misty Club, SPA Center (sala de fitness, sauna, 

masaj) precum si multe alte servicii, fie ele optionale sau gratuite. 

PACHETE PARTENERIAT 

Pachet PARTENER 

• 1 Apariţie publicitară de 1  PAGINĂ color în INFOMEDIU EUROPA;
• 1 Apariție Banner timp de 2 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu  si www.reportereconomic.ro
• Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
• Accesul gratuit al unui reprezentant al companiei la conferință;
• Menţionare (logo) ca PARTENER în materialele scrise destinate promovării conferinței (afişaj şi rollup);
Preţ:  678 Euro  - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

Pachet PARTENER  SILVER 

• 1 Apariţie publicitare de 1 PAGINĂ color în revista INFOMEDIU EUROPA;
• 1 Apariţie publicitare de 1 PAGINĂ color în revista REPORTER ECONOMIC
• 1 apariție Banner timp de 4 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu  si  www.reportereconomic.ro
• Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
• Accesul gratuit a doi reprezentanți ai companiei la conferință;
• Includerea unui roll-up de prezentare în locatia conferinței;
• Includerea unui pliant de prezentare în mapa conferinței ;
• Menţionare (logo) ca PARTENER SILVER  în materialele scrise destinate promovării conferinței (afişaj şi     rollup); 
Preţ: 1286 Euro  - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

Pachet PARTENER  GOLD 

• 1 Apariţie publicitară de 1 spread Coperta 2 + PAGINA 1 color în revista INFOMEDIU EUROPA;
• 1 Apariţie publicitare de 1 spread Coperta 2 + PAGINA 1 color în revista REPORTER ECONOMIC
• 1 apariție Banner timp de 6 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu  si  www.reportereconomic.ro
• Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
• Accesul gratuit a doi reprezentanți ai companiei la conferință;
• Includerea unui roll-up de prezentare în locatia conferinței;
• Includerea unui pliant de prezentare în mapa conferinței;
• Menţionare (logo) ca PARTENER GOLD în materialele scrise destinate promovării conferinței (afişaj şi rollup);
Preţ: 2249 Euro - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

http://www.infomediueuropa.eu/
http://www.reportereconomic.ro/
http://www.infomediueuropa.eu/
http://www.reportereconomic.ro/
http://www.infomediueuropa.eu/
http://www.reportereconomic.ro/


Pachet PARTENER  OFICIAL 

• speach de 15 minute in cadrul conferinței
• 1 Apariţie publicitară Coperta 4  color în revista INFOMEDIU EUROPA;
• 1 Apariţie publicitare de Coperta 4  color în revista REPORTER ECONOMIC
• 1 apariție Banner timp de 12 luni pe site-urile www.infomediueuropa.eu si www.reportereconomic.ro
• Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
• Accesul gratuit a trei reprezentanți ai companiei la conferință;
• Posibilitatea de prezentare a unui material video înainte de eveniment şi în pauza acestuia ;
• Includerea a doua  roll-upuri de prezentare în locatia conferinței;
• Includerea unui pliant de prezentare în mapa conferinței;
• Menţionare (logo) ca PARTENER  OFICIAL în materialele scrise destinate promovării conferinței (afişaj şi rollup);
Preţ: 3456 Euro  - PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

Pachet stand PRIMO* 

• Amenajare stand( masa, scaun,roll-up) in holul conferintei,
• Accesul gratuit al unui reprezentant al companiei la conferință;
• Menționarea partenerului în discursul de introducere a evenimentului;
Pret 486 Euro- PROMOVARE ÎN CADRUL CONFERINȚEI

* Se acorda 10% reducere din valoarea pachetului principal dorit in conditiile in care se achizitioneaza si Pachetul Stand
PRIMO
Pentru informaţii suplimentare: Crețu Stere – 0720882855, director@infomediu.eu

http://www.infomediueuropa.eu/
http://www.reportereconomic.ro/
mailto:director@infomediu.eu


Oferta de Abonament Revista Infomediu Europa 
Prima revistă de mediu din România TIPĂRITĂ INTEGRAL PE HÂRTIE 100 % RECICLATĂ! 

Expediţie prin curier 12 luni - 420 lei 6 luni - 240 lei 3 luni - 130 lei 

BONUS “BUSINESS CARD”  
Pentru abonamentele pe un an - 12 apariţii /  pentru abonamentele pe 6 luni - 6 apariţii 

COMANDĂ FERMĂ 

Firma / Persoana .............................................................................................................................................................. 

adresa .............................................................................................................................................................................. 

localitate ................................................................................. judeţ ................................................................................... 

Tel / fax ................................................................................................................................................................................ 

J .......... / ..........................................................   CUI / CNP ............................................................................................... 

Cont ......................................................................................... Banca ................................................................................, 

prin reprezentantul său legal, d-l / d-na ................................................................................................... în calitate de 

....................................................................., 

comandă un număr de .................. abonamente pe o perioadă de ........................... 

(Tarifele conţin taxele poştale de expediţie) 

Plata s-a efectuat prin OP / MP ........................................ din data ...................................... către SC RECICLYNG 
INTERNATIONAL MAGAZINE S.R.L - Sat Surani nr. 107, Comuna Surani, Judetul Prahova, CUI. 36349720, 
J29/1338/2016, Cont IBAN RO16BACX0000001327045001 deschis la UniCredit Bank Ploieşti, Cont Trezoreria Valenii 
de Munte RO97TREZ5285069XXX003651 

Data......................... Semnătura şi ştampila 

Pentru achizitie SEAP – Cod CPV: 22200000-2 - Ziare, reviste specializate, periodice si reviste (Rev.2) 
Vă rugăm să returnaţi formularul însoţit de OP pe adresa de e-mail: abonamente@infomediu.eu 

Prezenta Comandă ţine loc de Contract între părţi. 

NOTĂ: Semnarea Formularului de Abonament reprezintă angajamentul solicitantului, ţine loc de contract între părţi și 

reprezintă acordul explicit pentru folosirea oricaror informatii cu caracter personal, ce vor fi folosite la elaborarea 

contractelor si la emiterea documentelor fiscale, conform regulamentului 2016/679/UE 



Protectia datelor personale 
Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

1. Introducere 
SC Reciclyng International Magazine (Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine) este o societate
comerciala cu răspundere limitată Aceasta notă de informare vizează activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate
de SC Reciclyng International Magazine (Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine) Nota de informare 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se aplică tuturor prelucrărilor de date cu caracter personal pe care le desfășurăm,
precum și tuturor interacțiunilor cu website-ul nostru găzduit de domeniile infomediu.eu, reportereconomic.ro, ecoatitudine.eu, sacul-
reciclabil.eu 

2. Denumirea operatorului de date și a proprietarului website-ului 
SC Reciclyng International Magazine (Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine) este operator de date
cu caracter personal și proprietara website-ului accesibil la una dintre următoarele adrese web:
www.infomediu.eu 
www.reportereconomic.ro
www.ecoatitudine.eu
www.sacul-reciclabil.eu

3. Activitatea noastră 
Noi, la SC Reciclyng International Magazine (Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine), depunem toate
eforturile pentru a oferi clienților și partenerilor noștri servicii de asistență și reprezentare juridică de cea mai înaltă calitate pentru
afacerile lor. 
În completarea serviciilor noastre și în scopul dezvoltării relațiilor de afaceri existente sau a unor relații viitoare, susținem și contribuim la 
o mai bună înțelegere a cadrului legal și depunem eforturi continue să vă informăm cu privire la aspecte juridice, economice sau de
industrie relevante pentru dumneavoastră și afacerea dumneavoastră. În acest sens, organizăm evenimente pentru clienți, contacte și 
parteneri și producem alerte, informări, newslettere, analize și alte materiale informative, atât cu privire la domeniile noastre de 
expertiză și interes cât și cu privire la activitatea noastră (denumite împreună „Serviciul de Informare”).

4. Datele personale pe care le prelucrăm
Colectarea datelor dumneavoastră personale este limitată strict la ceea ce este necesar pentru a vă furniza o experiență de cea mai înaltă 
calitate cu privire la serviciile noastre și cu privire la utilizarea website-ului nostru.
Datele personale pe care le prelucrăm pot include:

a. date de bază pentru identificare precum nume, prenume, titlul academic, titlul sau poziția, locul de muncă, relația cu altă
persoană cu care avem o legătură stabilită (de exemplu, cu un angajat, cu un alt contact sau client, cu o persoană care a facilitat
legătura noastră cu dumneavoastră);
b. date de contact, precum adresa fizică de serviciu sau, după caz, personală, adresa de email, număr de telefon;
c. cont bancar și alte informații financiare care ne permit desfășurarea relației contractuale de orice fel, atunci când există;
d. date pe care ni le puneți la dispoziție sau pe care le colectăm ca parte din procesul de cunoaștere a clientelei și de îndeplinire 
a obligațiilor legale privind prevenirea spălării banilor;
e. date pe care ni le puneți la dispoziție cu ocazia înregistrării, actualizării datelor sau renunțării la Serviciul de Informare, 
precum și cu ocazia înregistrării și participării la evenimentele organizate sau sprijinite de noi, inclusiv, dacă e cazul, date despre
cerințe și nevoi speciale;
f. date primite sau colectate cu ocazia vizitelor la unul dintre birourile noastre (inclusiv înregistrări video ale accesului în birou);
g. date tehnice (inclusiv adresa IP), cum ar fi informații despre vizitele dumneavoastră pe website-ul nostru sau în aplicații
dezvoltate de noi sau accesări ale materialelor și comunicărilor pe care vi le trimitem electronic;
h. orice date pe care ați putea sa ni le puneți la dispoziție cu ocazia interacțiunilor cu noi.
De asemenea, dacă doriți să vă alăturați echipei noastre, vom procesa date necesare în procesul de recrutare, precum numele 

complet, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență, orice alte date pe care ni le aduceți la cunoștință prin 
documentele de aplicație, pe care ni le furnizați aplicând direct pe website, prin depunere sau transmitere în format fizic la biroul nostru 
sau prin e-mail. Vă rugăm să vedeți secțiunea dedicată de mai jos „Informații referitoare la procesul de recrutare” pentru mai multe 
detalii cu privire la procesul de recrutare. 

5. Cum colectăm datele personale
Colectăm doar acele date personale pe care ni le furnizați în mod voluntar (în format fizic sau electronic), precum și informații disponibile 
din surse publice:
– prin intermediul website-ului nostru, cu ocazia înregistrării la Serviciul de Informare sau cu ocazia accesării altor informații disponibile
pe bază de înregistrare;
– atunci când ne contactați prin e-mail, dacă vă exprimați interesul cu privire la serviciile noastre sau daca vă manifestați interesul de a fi 
angajat sau contractat de societatea noastră sau de a colabora cu aceasta, și
– în contextul unei întâlniri la un eveniment de afaceri (de exemplu, prin schimbul de cărți de vizită).

6. Temeiuri legale și scopurile prelucrării
Deoarece sunteți îndreptățit să știți scopul în care prelucrăm datele dumneavoastră personale, vă vom informa înainte de a prelucra
datele dumneavoastră personale în alt scop decât cel pentru care ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale.
Desfășurarea relației contractuale cu clienții



În baza contractului încheiat cu dumneavoastră, în calitate de client al SC Reciclyng International Magazine ( Revista Infomediu Europa, 
revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine), vom prelucra toate datele personale pe care ni le puneți la dispoziție, precum și orice 
alte date care ne sunt necesare pentru exercitarea profesiei și prestarea serviciului, în conformitate cu prevederile contractuale 
Comunicări profesionale 
Dacă ne sunteți client sau dacă ne-ați contactat în scop profesional , prelucrăm datele dumneavoastră personale pe baza interesului 
legitim de a vă transmite comunicări specifice Serviciului de Informare care sunt de interes pentru dumneavoastră și afacerea 
dumneavoastră, inclusiv invitații la evenimentele noastre. 
Atunci când vă abonați la Serviciul de Informare direct prin intermediul website-ului sau printr-o alta formă de solicitare directă, vă vom 
solicita consimțământul cu privire la prelucrarea datelor personale pentru a putea furniza acele servicii la care ați solicitat abonarea. 
Recrutare 
Colectăm informații necesare în procesul de recrutare, pentru a putea evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC Reciclyng 
International Magazine (Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, proiect EcoAtitudine) și în scopurile prezentate mai jos în 
secțiunea dedicată „Informații referitoare la procesul de recrutare”. Prelucrarea datelor personale în procesul de recrutare are ca temei 
legal executarea unui contract cu dumneavoastră, această prelucrare reprezentând faza precontractuală. 
De asemenea, vom păstra evidența persoanelor care au participat la procesele de evaluare și a motivelor pentru care nu li s-a adresat o 
ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată, pe baza interesului nostru legitim, în scopul eficientizării procesului de recrutare. 

7. Informații referitoare la procesul de recrutare
Puteți aplica pentru o poziție în cadrul SC Reciclyng International Magazine ( Revista Infomediu Europa, revista Reporter Economic, 
proiect EcoAtitudine) prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului nostru, prin e-mail sau prin transmiterea sau depunerea în format 
fizic la sediul nostru a aplicației dumneavoastră. 
Atunci când aplicați prin utilizarea secțiunii dedicate a website-ului, vă vom solicita numele complet, adresa de e-mail, numărul de 
telefon și adresa de corespondență, precum și un CV și o scrisoare de intenție al căror format și conținut sunt lăsate la latitudinea 
dumneavoastră
Vom folosi datele dumneavoastră personale referitoare la procesul de recrutare pentru: 
– a evalua dacă sunteți potrivit pentru o poziție în cadrul SC Reciclyng International Magazine ( Revista Infomediu Europa, revista 
Reporter Economic, proiect EcoAtitudine)
– a vă contacta cu privire la aplicația dumneavoastră,
– a administra procesul de recrutare,
– a vă contacta cu privire la posturile care devin disponibile ulterior și pentru care considerăm că aveți profilul profesional potrivit, și
– a avea evidența unor eventuale procese anterioare de recrutare ale noastre la care ați participat și a motivelor pentru care nu vi s-a
adresat o ofertă sau pentru care oferta a fost refuzată.

8. Durata de stocare 
Dacă ați optat să primiți comunicări aferente Serviciului de Informare, vom stoca datele dumneavoastră pentru a vă furniza acest serviciu 
timp de 2 ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu comunicările transmise. Apoi, după trecerea acestei perioade, vă vom solicita 
din nou consimțământul pentru ca dumneavoastră să puteți beneficia în continuare de Serviciul de Informare.
Dacă în orice moment decideți că nu mai doriți să beneficiați de Serviciul de Informare și vă retrageți consimțământul, noi vom respecta 
decizia dumneavoastră și nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale în acest scop.
Datele personale colectate în procesul de recrutare și utilizate cu scopul ținerii evidenței proceselor anterioare de recrutare sunt stocate 
pe o perioada de 10 ani de la momentul la care ați aplicat la SC Reciclyng International Magazine( Revista Infomediu Europa, revista
Reporter Economic, proiect EcoAtitudine)
Vom șterge datele dumneavoastră personale atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate sau
atunci când vă retrageți consimțământul (dacă prelucrarea datelor dumneavoastră se întemeiază pe consimțământ), cu excepția cazurilor 
în care prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în temeiul unor dispoziții legale sau dacă suntem altfel îndreptățiți să 
continuăm prelucrarea. De asemenea, vom reține datele dumneavoastră personale pentru o perioadă de timp suplimentară, în cazul în
care ștergerea imediată a acestora ar necesita suprascrierea sistemelor noastre de back-up și recuperare în caz de dezastru.

9. Persoane terțe 
Ca regulă, nu divulgăm sau transferăm datele dumneavoastră personale către terți. Cu toate acestea, în cazurile în care divulgarea sau 
transferul este necesar sau dacă suntem obligați prin lege, vă vom informa în cel mai scurt timp posibil cu privire la acest transfer, cu 
excepția cazului în care legea aplicabilă, inclusiv regulile care guvernează obligația de menținere a secretului profesional, ne împiedică să 
facem o astfel de informare.
In cazul în care vom divulga sau transfera datele dumneavoastră personale către terți, vom face acest lucru în conformitate cu legile 
aplicabile și vom adopta masurile necesare pentru a asigura integritatea și protecția acestora.
Pentru prelucrarea datelor personale putem folosi persoane împuternicite, de exemplu, furnizori de soluții IT necesare administrării
afacerilor, inclusiv soluții de contabilitate financiară, furnizori de soluții de management al contactelor sau organizatori de conferințe. Cu 
toți împuterniciții vom încheia convenții de prelucrare a datelor personale cu clauze corespunzătoare care să asigure că împuterniciții își 
asumă obligații de prelucrare a datelor personale (inclusiv de ștergere a acestora) în deplina conformitate cu legile aplicabile și care oferă
un nivel adecvat de protecție a datelor dumneavoastră personale.

10. Securitatea datelor personale
Datele personale sunt securizate împotriva amenințărilor și ne asigurăm că sunt protejate prin măsuri de securitate și infrastructură IT
corespunzătoare. Mai mult, avem implementate măsuri interne care ne permit să descoperim, să notificăm și să documentăm încălcări
ale securității datelor personale în cel mai scurt timp posibil.
Dacă descoperim o încălcare a securității datelor dumneavoastră personale care prezintă un risc pentru drepturile și libertățile 
dumneavoastră, vom notifica Autoritatea Națională de Supraveghere privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal. Veți fi informat cu 



privire la încălcarea securității datelor dumneavoastră personale dacă aceasta conduce la un risc ridicat cu privire la drepturile și 
libertățile dumneavoastră. 

11. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor personale
Aveți următoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale:
1. Dreptul de acces la datele personale.
2. Dreptul de a obține rectificarea datelor personale inexacte.
3. Dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor personale. Acest drept vă este disponibil atunci când:
a. contestați acuratețea datelor dumneavoastră personale pe care le prelucrăm; 
b. prelucrarea datelor personale este ilegală,
c. nu avem nevoie de datele dumneavoastră personale pentru scopul prelucrării, însă dumneavoastră solicitați păstrarea lor pentru
stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau 
d. vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de timp cât verificăm existența interesului nostru legitim în 
prelucrarea datelor dumneavoastră.
Dacă aveți orice întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale sau dacă doriți să ne adresați vreo solicitare, precum
și să vă exercitați oricare din drepturile cu privire la prelucrarea datelor personale, vă rugăm să ne contactați la:
– adresa de e-mail:data.protection@infomediu.eu
– telefon: +40720882855 
Vom analiza fiecare solicitare și vă vom comunica acțiunile întreprinse în acest sens în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de o 
lună de la momentul înregistrării solicitării dumneavoastră. În cazul în care avem nevoie de mai multe informații din partea
dumneavoastră sau avem dificultăți în rezolvarea cererii dumneavoastră, vă vom informa fără întârziere cu privire la faptul că avem
nevoie de timp suplimentar pentru a analiza în mod corespunzător cererea dumneavoastră.
În cazul în care considerați că nu am soluționat toate cererile dumneavoastră sau sunteți nemulțumiți de răspunsurile noastre, puteți
formula o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă puteți 
adresa și instanțelor de judecată.

12. Modificări ale Notei de informare 
Dacă ne decidem să modificăm prezenta notă de informare, vom publică o nouă versiunea aici, care o va înlocui pe aceasta.
Va mulțumim că ne-ați încredințat datele dumneavoastră personale și că ne-ați acordat timpul necesar pentru a citi nota noastră de 
informare cu privire la prelucrarea datelor personale. Va rugăm nu ezitați să ne contactați, dacă aveți orice alte nelămuriri cu privire la
datele dumneavoastră personale și modul în care le prelucrăm.


